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No 30.septembra līdz 

9.oktobrim Ozolaines 

pagasta lietvede Liene 

Peļņa atradīsies atvaļi-

nājumā. Viņu aizvietos 

Ozolaines pagasta 

Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja—

Sandra Kaša. 

2015. gada 

23.septembrī Liepu 

pamatskolas skolēni 

piedalījās Rēzeknes 

un Viļānu novadu sko-

lu sporta spēlēs Kau-

natā. Rudens krosā 

500m distancē mūsu 

skolas skolniece Na-

dežda Harlamova izcī-

nīja 2.vietu. Apsvei-

cam Nadeždu!  

IZDEVUMS JAUNAJĀ IZSKATĀ IZNĀK REIZI MĒNESĪ NO 2014.GADA MAIJA 

2015.gada 2.oktobrī 

skolā svinēsim SKO-

LOTĀJU DIENU. Diena 

sāksies ar svinīgo kon-

certu, kuru gatavo 

skolēni. Uz šo pasāku-

mu ir aicināti skolotāji-

pensionāri. Viņiem 

būs iespēja atcerēties 

savus darba gadus, 

apskatīt skolu šodien 

un redzēt tagadējos 

skolēnus. Pēc koncer-

ta sāksies skolēnu 

pašpārvaldes diena. 

Šajā dienā tradicionāli 

visas stundas vadīs 

devītās klases skolnie-

ki. Interesanti ir tas, 

ka no iepriekšējo ga-

du pieredzes, visiem 

skolēniem šajā dienā 

ir ļoti laba uzvedība. 

Tā arī ir dāvana skolo-

tājiem no skolēniem.  

Folkloras kopa "Liepiņa"  

Rīgā ieguva galveno balvu  

„GRAND PRIX” 

 «No neglītā pīlēna par gulbi»  

O Z O L A I N E S  P A G A S T Ā  U Z  L A I K U  

N E B Ū S  P I E E J A M S  D Z Ī V E S  D E K L A R Ē Š A N Ā S  P A K A L P O U M S  

     Ozolaines pagasta pārvaldē no 

30.09.2015. līdz 09.10.2015. nebūs pie-

ejams dzīves deklarēšanās pakalpojums 

un izziņu izsniegšana par deklarēto dzīves-

vietu, tāpēc lūdzam vērsties Rēzeknes no-

vada pašvaldībā (Atbrīvošanas aleja 95A, 

2.stāvs 20.kab.) vai arī deklarēt dzīvesvietu 

ir iespējams elektroniski caur mājas lapu 

www.latvija.lv sadaļā e-pakalpojumi. 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.  

     Agrā 25. septembra rītā Liepu pamat-

skolas folkloras kopa “Liepiņa” devās uz 

Rīgu, lai piedalītos Rīgas bērnu un jaunie-

šu konkursā - koncertā “Mēs Rīgai”. 

     Šī konkursa mērķis bija veicināt starp-

kultūru kontaktus un komunikāciju starp 

Rīgā un citur Latvijā dzīvojošo mazākum-

tautību un etniskā vairākuma – latviešu 

iedzīvotājiem, rosināt bērnu un jauniešu 

iesaisti nevalstiskā sektora darbībā. 

     Šis brīnišķīgais koncerts- konkurss noti-

ka Rīgas Nevalstisko organizāciju biedrī-

bas namā. Pasākumā piedalījās ap 200 

dalībnieku, kuri pārstāvēja vairāk nekā 35 

kolektīvus no Rīgas skolām un mēs, Mal-

tas vidusskolas ansamblis un Liepu pa-

matskolas folkloras kopa, kā īpaši pieaici-

nātie viesi. Konkursu organizēja biedrība 

„Jaunatnes kultūras un estētiskās audzi-

nāšanas asociācija”. 

     Konkurss norisinājās 3 nominācijās: 

 Tautasdziesma (vokāls); 

 Tautas deja; 

 Aktiermāksla (skečs, kurā uzved tautas 

pasaku vai tās fragmentu). 

     Visu dalībnieku priekšnesumus vērtēja 

profesionāla žūrija 3 cilvēku sastāvā - ak-

tieris, komponists un baletdejotājs. 
 

Teksta turpinājums  5.lpp. 

http://www.ozolaine.lv/index.php/478-folkloras-kopa-liepina-riga-ieguva-galveno-balvu-grand-prix
http://www.ozolaine.lv/index.php/478-folkloras-kopa-liepina-riga-ieguva-galveno-balvu-grand-prix
http://www.ozolaine.lv/index.php/478-folkloras-kopa-liepina-riga-ieguva-galveno-balvu-grand-prix
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P A R  P A R A K S T U   

A P L I E C I N Ā Š A N U  O Z O L A I N E S  

P A G A S T A  P Ā R V A L D Ē  U N   

O Z O L A I N E S  B Ā R I Ņ T I E S Ā  

      2015.gada 1.janvārī stājušies grozījumi likumā “Par 

tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas 

pilsoņu iniciatīvu”, nosakot, ka vēlētājiem par likumpro-

jektu vai Satversmes grozījumu projektu, vai Saeimas 

atlaišanas ierosinājumu jānodrošina iespēja parakstīties 

un apliecināt paraksta īstumu dzīvesvietas deklarēšanas 

vietā, bāriņtiesā un pie pagastu pārvalžu vadītājiem. 

      2015.gada 21.septembrī plkst.14.00 Rēzeknes no-

vada pašvaldības Administrācijas ēkā sadarbībā ar Latvi-

jas Pašvaldību savienību un Centrālo vēlēšanu komisiju, 

notika visu Rēzeknes novada pagastu pārvalžu vadītā-

jiem, darbiniekiem, kas veic dzīvesvietas deklarāciju un 

bāriņtiesu darbiniekiem rīkota videokonference par pa-

rakstu apliecināšanas kārtību. 

Ar Rēzeknes novada domes 2015.gada 19.februāra lē-

mumu (sēdes protokols Nr.4, 4§) tika noteikts, ka saistī-

bā ar paraksta vākšanu par likumprojektu vai Latvijas 

Republikas Satversmes grozījumu projektu bāriņtiesā vai 

pašvaldības institūcijā, paraksta apliecināšana maksā 

EUR 1.00 apmērā. 

Daina Bule 

     Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība „Dace”, savu darbību 
uzsāka 1997. gadā. Organizācijas mērķis ir palīdzības snieg-
šana nelaimē nokļuvušiem cilvēkiem: vientuļajiem pensionā-
riem, invalīdiem, kā arī maznodrošinātajām, daudzbērnu un 
nepilnām ģimenēm palīdzība tiek sniegta pa visu Latviju. 
     Mūsu biedrība rīkoja ziedojumu akciju “NO SIRDS UZ SIR-
DI”, kuras laikā Rīgas iedzīvotāji ziedoja dažādus apģērbus un 
mantas. Līdz ar to piedāvājam bezmaksas apģērbus pagasta 
trūcīgajiem iedzīvotājiem. Lai pieteiktos lūdzam atsūtīt lūguma 
vēstuli uz e-pastu: lma-dace@latnet.lv (minot cilvēka skaitu, 
kuriem ir nepieciešama palīdzība).  Saņemšanas iespējas: 
 atbraucot pašiem pakaļ mantām, piekrāmēsim pilnu busi-

ņu, saņemt var tūlīt un cik daudz grib, paši var izlasīt sev 
tīkamās mantas. Lūdzams iepriekš pieteikties zvanot pa 
tālruni 27000190 lai saņemtu mantas. Mantas var saņemt 
Rīgā, Burtnieku ielā 33, darba laiks P.O.T.C.P.S. 10.00-
15.00. 

 pieteikties uz mantām lai atved bez maksas, bet ir rindas 
kārtībā un iespējams ilgi jāgaida. Mantas labas izlasītas. 

     Būsim pateicīgi un priecīgi par kādu lauku labumiņu (par 
jebkādu Rīgā viss noder) un tukšus maisus, kur salikt mantas.                       
                                                      Dace Dimitrijeva, 29448087 

Atbalsts nelaimē nokļuvušiem cilvēkiem 

     Rēzeknes novada pašvaldība līdz 28. oktobrim aicina 

pieteikt pretendentus Rēzeknes novada augstākā apbal-

vojuma – Atzinības raksta – saņemšanai. Pretendentus 

var pieteikt septiņās nominācijās: „Sabiedriskā aktivitā-

te”, „Ekonomika un tautsaimniecība”, „Izglītība, zinātne 

un sports”, „Veselības aprūpe un sociālais darbs”, 

„Kultūra”, „Darbs pašvaldībā” un „Darbs valsts pārvaldē”. 

Pieteikumus drīkst iesniegt Rēzeknes novada pagastu 

pārvaldnieki, domes deputāti, novada pašvaldības izpil-

ddirektors, pašvaldības administrācijas nodaļu vadītāji, 

pašvaldības iestāžu vadītāji, pašvaldības kapitālsabiedrī-

bu valdes locekļi, Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatī-

vā padome un iedzīvotāju konsultatīvās padomes. 

     Pieteikums augstajam apbalvojumam var iesniegt Rē-

zeknes novada pašvaldības administrācijā (Rēzeknē, At-

brīvošanas alejā 95A, 17. kabinetā, pie sekretāres) vai 

elektroniski, sūtot uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv. 

Pieteikuma anketu var lejupielādēt  Rēzeknes novada 

mājas lapā www.rezeknesnovads.lv vai interesēties Ozo-

laines pagasta pārvaldē. 

     Atzinības raksti kopā ar dāvanu – Latvijas Bankas šo-

ruden izdoto kolekcijas monētu „Rainis un Aspazija” – 

tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas gada-

dienai veltītajā svinīgajā pasākumā 17. novembrī pulk-

sten 14.00 Gaigalavas kultūras namā. 

Madara Ļaksa 

Rēzeknes novada pašvaldības  

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Aicina pieteikt pretendentus  
Atzinības raksta saņemšanai 

Sirsnīgs sveiciens Skolotāju dienā!  
Skolas sirdspuksti ir skolēni, 

Bet skolas stiprums – skolotāji. 

Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu, 

Tad skolotāji ir šī luktura liesmiņa. 

     Būt par skolotāju ir kas īpašs un mazliet neparasts. 

Skolotājs ir tas, kurš virza, rosina, mudina un atklāj skolē-

niem ne vien jaunas zināšanas un prasmes mācību 

priekšmetā, bet arī dzīves patiesības un gudrības. Skolo-

tājiem šī diena ir iespēja apzināties savu nozīmīgo lomu 

pārmaiņu procesos. 

 Sirsnīgi sveicam pagasta skolotājs  

Skolotāju dienā! Vēlam miera sajūtu sirdī un 

gandarījumu par paveikto darbu! 
Ozolaines pagasta pārvalde 

http://rezeknesnovads.lv/rezeknes-novada-domes-sede-19-02-2015/
http://rezeknesnovads.lv/rezeknes-novada-domes-sede-19-02-2015/
mailto:lma-dace@latnet.lv
callto:+371%2029448087
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Aizritēja Bērnības svētki 

     Aicinām uzrunāt visus pagasta iezīvotājus un dot uzdevumu, atnest 
3 - 7 foto no ģimenes arhīva: vecvecāki (pēc būtības pieejamie vecāko 
dzimtas pārstāvju foto atsevišķi vai kāzu vai viesību vai darba, tad vec-
vecāku, vecāku un savas). 
     Veidosim kopā izstādi "Mana dzimta". Izstāde notiks 18.novembrī 
Ozolaines Tautas namā. Foto tiks pārfotografēti un atdoti.  
     Vajadzīga arī informācija: Vārds, uzvārds, dzimšanas gadi un sādža 
no kuras nāk vai kur dzīvo. 
     Kopā paveiksim lielu darbu un iepazīsim sava novada cilvēkus. 
Bildes nepieciešams savākt līdz 21.oktobrim. Ļoti ceram uz Jūsu ieinte-
resētību un atbalstu. 
     Foto izgatavošanai un pavairošanai esam guvuši finansiālu atbalstu 
VKKF. 

Lapu sagatavoja projektu vadītāja - I.Drele 

     2015.gada gada maijā Rēzeknes novada pašval-
dība izsludināja projektu konkursu par Rēzeknes 
novada domes līdzfinansējuma piešķiršanu valsts 
aizsargājamo vietējās un valsts nozīmes kultūras 
pieminekļu saglabāšanai, sabiedrības interesēs no-
drošinot vēsturisko ēku izmantošanu, radot daudz-
kulturālas vides veidošanos un sabiedrības integrā-
ciju. Ozolaines pagasta pārvalde sagatavoja un ie-
sniedza projektu, ar mērķi veikt pilnu Kampišķu 
vecticībnieku kopienas lūgšanu nama tehnisko ap-
sekošanu un sagatvot plānu secīgiem lūgšanu na-
ma atjaunošanas un restaurācijas darbiem.  
     Konkursa ietvaros tika atbalstīti pieci projekti, 
tai skaitā Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgša-
nu nama  projekts, kurš iecerēts divās daļās.  
     Pirmajā  projekta kārtā tiek plānots:  ēkas vis-
pārējais kultūrvēsturiskais apsekojums; ieteikumi 
neatliekamo saglabāšanas un stāvokļa uzlabošanas 
darbu veikšanai, prioritārie darbi vēlamajā secībā; 
saglabātības, nepilnību riska faktoru apsekojums; 
ēkas konstrukciju (pamati, sienas, pārsegumi, jum-
ta konstrukcijas, logi un durvis, grīdas, vēdināšana, 
apkure u.c.) tehniskā stāvokļa apsekojums; ēkas 
inženiertehniskā nodrošinājuma apzināšana u.c.  
Par šo darbu veikšanu  tiek noslēgts līgums ar SIA 
"KONVENTS", Pēteri Blūmu - arhitekts, Rīgas 
pils atjaunošanas padomes pārstāvis. Līguma sum-
ma sastāda 2650,53 Eur. Darbus plānots pabeigt 
š.g. novembra vidū. 
     Otrajā projekta kārtā ir plānota 9 koka logu 
atjaunošana/izgatavošana un uzstādīšana. Projektā 
ietvertās plānoto darbu izmaksas sastāda 5136,00 
Eur. Darbus plānots uzsākt š.g. novembrī. 
      
P.S. Ozolaines pagasta teritorijā atrodas vietējās 
nozīmes valsts aizsardzības kultūras piemineklis 
Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams. 
Pirmais vecticībnieku nams Ozolaines pagasta ap-

kaimē bija uzcelts 1791. gadā. Revolūcijas laikā 
draudzes arhīvs nodega, tāpēc 19. gadsimta noti-
kumi un nama nodegšanas iemesli paliek nezināmi. 
Jaunais Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu 
nams (valsts aizsardzības Nr.5840) uzbūvēts laikā 
no 1931 – 1937.g. pēc arhitekta Vladimira Šervin-
ska projekta.  

SECĪGI SOĻI  KAMPIŠĶU LŪGŠANU NAMA SAGLABĀŠANAI  

V E I D O S I M  K O P Ā  I Z S T Ā D I  " M A N A  D Z I M T A "  
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PII “JĀŅTĀRPIŅŠ” AKTUALITĀTES 

Rudens dabā. 

Mums tas viss ir kārtīgi jāiepazīst. 
Latviešu grupas bērni cītīgi mācās par visu, ko mums pie-

dāvā rudens: par krāsainajām lapām, par  augļu un dārze-

ņu ražu, ko vāc vecāki un vecvecāki, par sēnēm, ko sala-

sām mežos, par gājputniem, kuri pamazām lasās baros, 

lai dotos uz siltajām zemēm. Lai bērni to visu saprastu 

skolotājiem ir jāizdomā ļoti dažādi paņēmieni. Visvieglāk 

viss paliek prātā, ja mēs apskatam, aptaustam, izjūtam, 

sasmaržojam un arī nogaršojam. Tieši to visu bērni arī 

dara bērnudārzā. Bez tam lieli palīgi ir mūsu atsaucīgie 

vecāki, kuri atsaucoties uz skolotāju aicinājumiem ņēma 

ļoti aktīvu līdzdalību ziedu, sēņu un dārzeņu izstāžu sarī-

košanā. Mūs u vecāki ir vislabākie, jo kādi gan brīnumaini 

darbi netika radīti. Paldies sakām ikvienam, kurš  atsau-

cās mūsu aicinājumam.       

     Bez šubām Ozolaines PII “Jāņtārpiņš” kolektīvā ir 

skolotāji, kuri pelnījuši atzinību. Mūsu skolotāja Jeka-

terina Linkēviča, kurai pedagoģiskais darba stāžs 

pirmsskolā ir 34 gadi, šogad ir izvirzīta Rēzeknes nova-

da Izglītības pārvaldes Pateicības raksta saņemšanai.  

     Skolotāja Jekaterina prot veiksmīgi organizēt bērnu 

adaptācijas procesu jaunākā vecuma grupā, prasmīgi 

organizē bērnu pašapkalpošanās iemaņu apguvi agrī-

najā vecumā, ir pacietīga, mierīgi spēj kopā ar bērniem 

neskaitāmas reizes atkārtot darbības, līdz tās kļūst 

automātiskas. 

     PII “Jāņtārpiņš” kolektīvs, kopā ar Ozolaines pagas-

ta pārvaldi, novēl skolotājai labu veselību, daudz rado-

šuma un pacietības darbā ar vismazākajiem. Un pal-

dies par darbu! 

KLĀT SKOLOTĀJU DIENA 

PALĪDZI BĒRNAM! 
KĻŪSTI PAR AUDŽUĢIMENI! 

Audžuģimene var būt gan laulātie, gan persona. 
     Lai kļūtu par audžuģimeni ir jāvēršas savas dzīvesvietas bāriņ-
tiesā, kur saņemsi detalizētu informāciju par to, kā iegūstams 
audžuģimenes statuss. Bāriņtiesa mēneša laikā izskatīs dokumen-
tus, izpētīs dzīvesvietas apstākļus, kā arī motivāciju un spējas 
audzināt bērnu. Pēc iepazīšanās ar dokumentiem un izpētes veik-
šanas, bāriņtiesa sniegs atzinumu par piemērotību audžuģimenes 
pienākumu veikšanai. Būs jāapmeklē bezmaksas audžuģimeņu 
mācību programma, pēc kuras kārtosi pārbaudes darbu. Ja veik-
smīgi tiks nokārtots pārbaudes darbs, bāriņtiesa lems par audžuģi-
menes statusa piešķiršanu. 
     Atbalsts audžuģimenei, kad ģimenē ievietots bērns: tiks noslēgts 
līgums starp audžuģimeni un bērna deklarētās dzīvesvietas pašval-
dību; saņemsi atlīdzību no valsts -113.83 eiro mēnesī (neatkarīgi no 
ģimenē ievietoto bērnu skaita); saņemsi pabalstu bērna uzturam, 
apģērbam un mīkstā inventāra iegādei par katru bērnu; saņemsi 
bāriņtiesas, pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību 
problēmu risināšanā; varēsi apmeklēt valsts apmaksātas atbalsta 
grupas un profesionāla psihologa konsultācijas. 
     Lai uzzinātu detalizētāku informāciju, aicinu sazināties ar savas 
dzīvesvietas bāriņtiesas darbinieku. Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik 
vēl šaubies vai neko nezini par audžuģimenēm. Kopā mēs varam 
radīt jaunu un labāku dzīvi mūsu bērniem! 

Ozolaines bāriņtiesas priekšsēdētāja D.Bule 

     RUDENS IR ĻOTI DAUDZU PASĀKUMU LAIKS  
     Mūsu bērnudārzā, tikko esam apskatījuši bērnu vecāku 

un darbinieku rudens ziedu un sēņu izstādi. Liels paldies 

visiem vecākiem, kuri piedalās mūsu aktivitātēs.  

     29. septembrī svinēsim Miķeldienu. Ja laiks netraucēs, 

dosimies uz Līgo kalnu un ievērojot latviešu tautas tradīci-

jas iesim rotaļās, dziedāsim un jautri pavadīsim laiku. 

Valentīna Mališeva 

Ozolaines Pirmsskolas izglītības iestādes  

"JĀŅTĀRPIŅŠ" vadītāja  

Adrese: c.Bekši, Ozolaines pag.,  

Rēzeknes nov., LV-4633 

Tālr.: +371 64640441, mob.+371 28635261 

e-pasts: valentina.maliseva@saskarsme.lv 

Grupas skolotāja V. Terentjeva 

mailto:valentina.maliseva@saskarsme.lv
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LIEPU PAMATSKOLAS AKTUALITĀTES 

Teksta sākums titullapā. 

 

     Konkursā katram dalībniekam dziesmā, dejā jeb aktier-

mākslas uzvedumā bija jāparāda kādas tautas kultūru – 

piemēram, tautas dziesmu, tautas deju, pasaku. 

Mēs bijām sajūsmināti par Rīgas bērnu atraktīvo sniegu-

mu. Tika dejotas ugunīgas spāņu dejas, noslēpumainas 

burjatu dejas, krāšņas un eksotiskas ķīniešu, turku un 

indiešu dejas. Visus sajūsmināja sinhronās īru dejas dejo-

tājas, krievu „Bariņas” un ukraiņu „Guculočkas” tempera-

mentīgums un augsti mākslinieciskais izpildījums. Jauki 

dziedāja armēņu zēns savas tautas dziesmu. Kolektīvi 

dziedāja lietuviski, baltkrieviski, angliski, ēbrejiski. Visus 

aizkustināja duets no Strazdu muižas speciālās internāt-

skolas. Dziedāja neredzīgi bērni. 

     Dalībnieki katrā nominācijā saņēma 1., 2. vai 

3.pakāpes diplomu, vai pateicību par piedalīšanos. 

Liepu pamatskolas folkloras kopa „Liepiņa” sniedza 7 mi-

nūšu programmu un dziedāja latgaliešu tautasdziesmas 

un dejoja ļoti žiperīgu deju „Bričkus”. Skatītājiem un žūrijai 

ļoti patika mūsu sniegums. 

     Šajā konkursā mūsu folkloras kopa ieguva galveno bal-

vu „GRAND PRIX” un sertifikātu 100 eiro vērtībā.  

     Izdzirdot žūrijas vērtējumu, bērni skaļi gavilēja, bet daži 

nespēja noturēt prieka asaras un, liekas, pirmo reizi dzīvē 

raudāja aiz prieka. Bērni tūlīt pat nolēma, ka noēst prēmi-

ju konfektēs nebūtu prātīgi, tāpēc ieteica nopirkt jaunus 

mūzikas instrumentus, lai augtu, pilnveidotos un gatavo-

tos jauniem koncertiem. 

Paldies jums, bērni! 

 

Liepu pamatskolas folkloras kopas „Liepiņa”  

vadītāja I. Blinova 

Folkloras kopa "Liepiņa"  Rīgā  

                  ieguva galveno balvu „GRAND PRIX” 

     Skola ir ne tikai vieta, kur iegūst zināšanas, bet arī vie-

ta, kur notiek aizraujoši ārpusstundu pasākumi. Cilvēka 

dzīvē liela nozīme ir veselīgam dzīvesveidam. Sakarā ar to 

Liepu pamatskolā liela uzmanība tiek veltīta fiziskām no-

darbībām.  

     2015. gada 21.septembrī pie mums notika sporta die-

na. Šajā dienā visus skolas audzēkņus gaidīja ļoti neparas-

ti sporta uzdevumi. Aktivitātes notika gan skolas sporta 

zālē, gan sporta laukumā, gan renovētajā Laizānu parkā. 

Lai sporta diena būtu īpaši interesanta, tās sagatavošanā 

piedalījās ne tikai sporta skolotāji, bet gandrīz visi Liepu 

pamatskolas skolotāji. Skolotāja Nadežda Savicka parūpē-

jas, lai bērni nodarbojas ar orientēšanos un pilnveido tūris-

ma iemaņas. Sākumskolas skolotāji Ludmila Vinogradova 

un Tatjana Guļbinska sagatavoja ļoti interesantus konkur-

sus un uzdevumus. Lielu prieku bērni guva no oriģināla 

sporta inventāra izmantošanas sacensībās, kuru mēs sa-

ņēmām sadarbojoties ar Ozolaines pagasta pārvaldi. Spor-

ta skolotājs Igors Fjodorovs parūpējās, lai šī diena skolē-

niem būtu īpaši aizraujoša un atveda pneimatisko šauteni. 

Skolēni bija sajūsmā par šaušanas sacensībām.  

      Sporta dienas sākumā visi skolēni tika sadalīti septi-

ņas komandās. Katrā komandā bija skolēni no dažādām 

vecuma grupām, komandu vadīja kapteinis – devītās kla-

ses skolnieks. Visi skolēni parādīja draudzības piemēru. 

Vecākie bērni bieži palīdzēja mazākajiem izpildīt visus sa-

režģītus uzdevumus. Par uzdevumu izpildes kvalitāti rūpē-

jās Liepu pamatskolas skolotāji- tiesneši. 

     Visi skolēni svētku beigās saņēma konfektes un piemi-

ņas medaļas. Šī diena palika skolēnu atmiņā, kā viena no 

labākajām skolas dzīvē. Lai uzzinātu vairāk par sporta die-

nu un vizuāli iejustos sporta aktivitātēs, aicinām apskatī-

ties foto Ozolaines pagasta mājas lapā www.ozolaine.lv. 

S P O R T A  D I E N A  2 0 1 5  

http://www.ozolaine.lv/index.php/478-folkloras-kopa-liepina-riga-ieguva-galveno-balvu-grand-prix
http://www.ozolaine.lv/index.php/478-folkloras-kopa-liepina-riga-ieguva-galveno-balvu-grand-prix
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     Turpinot pagājušā gada “Dia de Los Muertos” tradīciju, 

30.oktobrī OzO svinēs Helovīnu. 17:00 gaidām OzO Juni-

Orus un 19:00 OZO JAUNIEŠUS. Būs spēles, šausmu video, 

konkursiņi, sejiņu apzīmēšana, uzkodas un dzērieni. Dres-

kods: vampīri, zombiji, skeleti (viss par un ap helovīnu). 

Pēc tam visi aicināti uz Tautas namu, kur Dj Yakov rūpē-

sies par “Halloween disco”. Bērniem diskotēka sāksies 

19:00, jauniešiem – 21:00.  

     OzO telpā jauns iemītnieks! Iepazīstieties Betmi-

nions! Viņš rūpēsies par kārtību. Paldies Jūlijai Bog-

danovai, sanāca skaisti! :) 

     
17.oktobrī 
Ozolmuižā 
notiks sa-
draudzības 
pasākums 
Rēzeknes 
novada jaun-
iešiem. 
“Misija: 
SSS*” ļaus 
jauniešiem no dažādiem pagastiem un jauniešu 
centriem iepazīties un sadraudzēties, kā arī ne-
formālā gaisotnē uzzināt daudz jauna gan par 
citiem, gan sevi pašu – jo spie   giem jāmāk uz-
zināt par citu vairāk, nekā zin viņš pats!  
     Vakara gaitā tiks daudz dejots un spēlētas 
dažādas ar spiegu padarīšanām saistītas spē-
les. Vairāk info un afišu meklē pēc kāda laiciņa: 
www.twitter.com/OZOjaunatne vai rezeknesno-
vads.lv!  
*Slepenais Spiegu Saiets 

Misija: SSS*  

OzO  jauniešu ziņas 

“HALLozoWEEN 2015” 

http://www.twitter.com/OZOjaunatne%20vai%20rezeknesnovads.lv
http://www.twitter.com/OZOjaunatne%20vai%20rezeknesnovads.lv
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OzO  jauniešu ziņas 

OzO komanda aicina pievienoties aktīvus, radošus jaunie-

šus, kas vēlas draugu kompānijā uzspēlēt galda futbolu, 

“Mafiju” vai ģitāru J, uzzināt un iemācīties ko jaunu, pieda-

līties jauniešu sadraudzības pasākumos un diskotēkās, 

aukstos rudens un ziemas vakaros kopā skatīties filmas 

un darīt visādas citas lietas, kas patīk pašam un citiem 

jauniešiem! Ja tev ir vismaz 14 gadi un tev patīk kāda no 

augstākminētajām lietām, tad nebaidies un atnāc paskatī-

ties, ko mēs darām! J 

Gaidīsim tevi 9.oktobrī 18:00! Ja sanāk, paņem līdzi kaut 

ko mazu un garšīgu, piem., šokolādes batoniņu! Pēc OzO 

tikšanās diskotēka ar Dj Yakov. Sākums 21:00, ieeja bez-

maksas.  

Pievienojies OzO komandai! 

Filmu vakari 
Septembrī OzO jaunieši aizsāka filmu vakarus, kad sanāk 

kopā un ar projektoru, skaļruņiem un, protams, popkornu 

visi kopā skatās kādu filmu. Filmu vakarus bauda ne vien 

“lielie”, bet arī “mazākie” – OzO juniOri un bērni, kuriem 

tiek piedāvātas multfilmas. 

Nākamais filmu vakars būs 16.oktobrī: 

15:00 Multfilma “Monstriņi”  

17:00 “Smita kungs un kundze” 

     9.oktobrī Ozolaines Tautas namā Dj Yakov 

aicina uz diskotēku, kurā varēs kārtīgi izdejo-

ties!  

 19:00 BĒRNU DISKOTĒKA. 

 21:00 JAUNIEŠU DISCO.  

AICINĀM UZ DISKOTĒKU  

AR DJ YAKOV  
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Rēzeknes novada pašvaldības  

Ozolaines pagasta pārvalde 

Adrese: Rēzeknes nov.,  Ozolaines pag.,  c. Bekši, LV-4633  

E-pasts: info@ozolaine.lv 

Tālr./Fakss: +371 64640171 

Web: www.ozolaine.lv  
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BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS OZOLAINE.LV 

BEZMAKSAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  

SEKO LĪDZI: 

draugiem.lv/ozolaine   

facebook.com/ozolainespagasts 

twitter.com/ozolaine 

Akreditācijas komisija izvērtēja Ozolaines pagasta bibliotēku 
      16. un 17. septembrī septiņpadsmit Rēzeknes novada 

bibliotēkas apmeklēja akreditācijas komisija, kas vērtēja 

bibliotēku sakārtotību un tehnisko stāvokli, krājuma 

daudzveidību, dokumentāciju, novadpētniecības materi-

ālus, darba un pasākumu plānus, attīstības koncepciju, kā 

arī bibliotekāru informācijas meklēšanas prasmes, sadar-

bību ar pagasta iestādēm un saskarsmi ar apmeklētājiem. 

Akreditācijas komisijā darbojās Kultūras Ministrijas Bibli-

otēku nodaļas vecākā referente Vanda Bērziņa, Rīgas Cen-

trālās bibliotēkas direktores vietniece Doloresa Veilande, 

Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktores vietniece Dzin-

tra Punga, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas direktore Zina-

īda Rabša, Cēsu Galvenās bibliotēkas Krājuma organizāci-

jas nodaļas vadītāja Skaidrīte Daņiļēviča, Rēzeknes Cen-

trālās bibliotēkas direktore Marija Sproģe un Rēzeknes 

novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleik-

šne. 

      Jau pirms sešiem gadiem, kad notika iepriekšējā akre-

ditācija, komisija par Rēzeknes novada bibliotēkām iztei-

cās atzinīgi, arī šoreiz tika saņemts daudz uzslavu un labu 

vārdu. “Rēzeknes novada bibliotēkās strādā augsti kvalifi-

cēti, zinoši un atvērti speciālisti, taču vajadzētu meklēt 

veidus, kā šiem speciālistiem nodrošināt atbilstošu un 

konkurētspējīgu atalgojumu,” atzina Vanda Bērziņa. 

Bibliotekāri saņēma arī dažādus ieteikumus no kolēģiem. 

“Pirms iepriekšējās akreditācijas, tāds kā modes klie-

dziens bija bērnu stūrīši bibliotēkās. Tagad tādi ir iekārtoti 

teju katrā bibliotēkā. Šoreiz komisija ieteica bibliotēkās 

izveidot atsevišķu zonu jauniešiem, kā arī āra lasītavas, 

kas pēdējā laikā gūst arvien lielāku popularitāti citviet Lat-

vijā,” pastāstīja Rēzeknes novada bibliotēku informācijas 

speciāliste Anastasija Belogubova. Tāpat komisija aicināja 

ierīkot velonovietnes pie bibliotēkām, kā piemēru minot 

Maltas bibliotēku, kur ērtu un praktisku velonovietni izde-

vies ietērpt mākslinieciskā risinājumā – tā izveidota kā 

pagasta nosaukums “Malta”. Akreditācijas komisija ievēro-

ja, ka ne vien bibliotēkas, bet arī pagastu centri ir rūpīgi 

sakopti: “Viss vienos ziedos,” redzēto raksturoja Vanda 

Bērziņa. 

      Paredzams, ka akreditācijas apliecības bibliotēkas va-

rētu saņemt līdz šī gada beigām – līdz ko Kultūras ministri-

jas Bibliotēku padome izskatīs akreditācijas komisijas 

sniegto ziņojumu. Jāatzīmē, ka šoreiz akreditācijas komisi-

ja apmeklēja bibliotēkas Audriņos, Strūžānos, Vecstrūžā-

nos, Gaigalavā, Rikavā, Ratniekos, Kaunatā, Feimaņos, 

Maltā, Ozolainē, Ozolmuižā, Vērēmos, Ilzeskalnā, Bērzgalē, 

Lendžos, Sakstagalā un Kantiniekos. Plānots, ka pārējās 

15 Rēzeknes novada bibliotēkās akreditācija notiks nāka-

mā gada maijā. 

 

Madara Ļaksa 

Rēzeknes novada pašvaldības  

sabiedrisko attiecību speciāliste 

     Valsts bērnu 
tiesību aizsardzī-
bas inspekci ja 
(VBTAI) izsludina 
zīmējumu konkursu 
skolēniem, aicinot 
veidot vāka dizaina 
piedāvājumu bukle-
tam par drošību 
internetā. Konkursā 
aicināti piedalīties 
vispārizglītojošo vai 
profesionālo izglītības iestāžu skolēni, sākot no piektās klases, in-
formē Labklājības ministrija. 

     Konkurss tiek organizēts, lai veicinātu bērnu un jauniešu izpratni 
par drošību interneta vidē. Konkursa norises laiks ir no 2015.gada 
14.septembra līdz 28.oktobrim. Labāko darbu apbalvošana notiks 
2015.gada 6.novembrī, kustības „Draudzīga skola” konferences 
laikā. 
     Konkursa dalībniekiem jāiesniedz vizuāli pievilcīgi, estētiski un 
atraktīvi dizaina piedāvājumi, kuru vēstījumam jābūt par interneta un 
jauniešu tematiku. Vāka dizaina maketa veidošanai var izmantot 
dažādas tehnikas (zīmējums, datorgrafika, fotogrāfija, jaukta tehnika 
u.tml.). Labāko konkursā iesniegto darbu pilnībā vai daļēji izmantos 
topošā bukleta izveidē, to iepriekš saskaņojot ar darba autoru. 
     NOLIKUMS pieejams internetā http://www.lm.gov.lv/upload/
aktualitates/null/nolikums_bukl.vaks_sept.2015.pdf, vai interesēties 
Ozolaines pagasta pārvaldē. 

Izsludina zīmējumu konkursu skolēniem par drošību internetā 

http://www.ozolaine.lv
http://www.draugiem.lv/ozolaine/
https://www.facebook.com/ozolainespagasts
https://twitter.com/ozolaine
http://www.ozolaine.lv/index.php/480-akreditacijas-komisija-izverteja-ozolaines-pagasta-biblioteku
http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/null/nolikums_bukl.vaks_sept.2015.pdf
http://www.draugiem.lv/ozolaine/news/?p=13633440

